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2000 – Fundação Jornal Entreposto

Há 15 anos os entrepostos de abastecimento 

brasileiros ganhavam um veículo de comunicação 

dedicado exclusivamente ao setor. Com o 

compromisso de levar informação sobre 

comercialização, logística, economia, qualidade, 

sustentabilidade e novas tecnologias em 

agronegócios, o Jornal Entreposto nasceu no ano 

2000 preparado para trilhar um longo caminho e se 

consagrar como o maior veículo em circulação 

ininterrupta voltado ao mercado atacadista de 

produtos frescos.  O JE também deu origem ao Grupo 

de Mídia Entreposto sendo o principal veículo da 

empresa até hoje. 

2000 – Criação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA)

O Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) foi instituído em 2000, através da 

Medida Provisória nº 1999-14/00. No ano 

seguinte, o MDA assumiu ainda 

responsabilidades do Ministério da 

Agricultura relacionadas ao apoio e 

promoção da agricultura familiar.

2001 – Nossa Turma

Criado em 1998, o projeto beneficente 

Nossa Turma, estabelecido dentro do 

Entreposto Terminal de São Paulo 

(ETSP), foi reconhecida por órgãos 

competentes como Associação de 

Apoio à Infância e Adolescência em 

maio de 2001. A entidade começou 

suas atividades com 194 crianças e 

hoje atende mais de 500 crianças e 

adolescentes, resgatando a infância e 

oferecendo perspectivas de futuro 

para a população do entorno da 

Ceagesp paulistana.  

2003 – Banco Ceagesp de Alimentos

O Banco Ceagesp de Alimentos (BCA),  coleta, 

seleciona e distribui alimentos para Bancos de 

Alimentos Municipais e entidades sociais 

paulistanas. Os produtos doados são 

oferecidos por produtores e permissionários 

atuantes na Companhia. Desde 2003, em 

média, 200 toneladas de alimentos por mês 

são destinadas para mais de 150 entidades, 

enquanto os alimentos impróprios para o 

consumo são transformados em adubo 

orgânico. 

2002 – Femetran

Visando atender à necessidade de 

modernização do transporte e da 

logística da produção agrícola 

brasileira, o Grupo de Mídia Entreposto 

idealizou em 2002 a Feira dos Meios de 

Transporte, Movimentação e Logística 

de Produtos Hortifrutícolas - 

Femetran. O evento reúne na Ceasa de 

São Paulo os agentes dessa imensa 

cadeia produtiva, promovendo 

parcerias e novos negócios entre 

permissionários, produtores, varejistas 

e expositores, movimentando milhões 

de reais anualmente. 

2003 – Seguro Rural

O Programa de Subvenção ao Prêmio do 

Seguro Rural (PSR), criado em 2003 e 

administrado pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa), visa garantir 

maior estabilidade da renda agropecuária e 

promover o acesso do produtor ao seguro rural. 

O PSR tem a finalidade de segurar a produção 

por meio da redução dos custos de contratação 

do seguro agrícola.

2005 - Santa Feira do Peixe

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 

Paulo realiza anualmente a Santa Feira do Peixe na 

semana que antecede a Páscoa disponibilizando ao 

consumidor final grande variedade de peixes e frutos do 

mar frescos. O objetivo é incentivar o consumo de 

pescado durante todo o ano e promover os varejões que 

acontecem às quartas-feiras, sábados e domingos.

2005 – Lei de Biossegurança

A Lei nº 11.105, chamada Lei de Biossegurança, de 24 de 

março de 2005, regulamenta a produção e 

comercialização de organismos geneticamente 

modificados (OGM) ou transgênicos e a pesquisa com 

células-tronco embrionárias humanas; cria o Conselho 

Nacional de Biossegurança (CNBS), reestrutura a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e 

dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança (PNB).

2006 – Política Nacional de 

Agricultura Familiar (PRONAF)

Após anos de reivindicações, em julho 

de 2006, a sanção presidencial da Lei 

nº 11.326 instituiu a Política Nacional 

de Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 

Dessa forma, os agricultores familiares 

brasileiros - responsáveis por mais de 

40% do PIB agropecuário - foram 

reconhecidos como segmento 

produtivo, ocasionando em maior 

estabilidade nas políticas de gestão, 

crédito e apoio à produção da classe.

2006 – Lei de Agrotóxicos

O Decreto n° 5.981, de 6 de dezembro 

de 2006, deu nova redação e incluiu 

dispositivos ao Decreto nº 4.074, de 4 

de janeiro de 2002, que 

regulamentara a Lei nº 7.802, de 11 de 

julho de 1989. Dispõe sobre a 

pesquisa, a experimentação, a 

produção, o transporte, o 

armazenamento e a comercialização 

além da inspeção e da fiscalização de 

agrotóxicos e seus componentes.

2003 – Lei de Agricultura Orgânica

A cultura e comercialização dos produtos 

orgânicos no Brasil foram aprovadas pela Lei 

10.831, de 23 de dezembro de 2003. Sua 

regulamentação, no entanto, ocorreu apenas 

em 27 de dezembro de 2007 com a publicação 

do Decreto Nº 6.323.
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2012 - Alteração do Código Florestal

Popularmente conhecido como Novo Código 

Florestal a lei nº 12.651, de 25 de maio de 

2012, em termos gerais, não traz mudanças 

em relação à lei nº 4.771 (Código Florestal de 

1965). O novo código trouxe apenas ajustes 

pontuais para que a situação de fato se 

encaixe à situação de direito pretendida pela 

legislação ambiental. A proteção do meio 

ambiente natural continua sendo obrigação 

do proprietário mediante a manutenção de 

espaços protegidos de propriedade privada, 

divididos entre Área de Preservação 

Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). A lei 

inova apenas na implementação e fiscalização 

desses espaços, agora sujeito ao Cadastro 

Ambiental Rural (CAR).

2013 - Festival do Pescado e 

Frutos do Mar Ceagesp

 Em 2013, com objetivo de incentivar o 

consumo de peixes e destacar o setor de 

Pescados do Entreposto Paulista, aconteceu 

a 1ª edição do Festival do Pescado e Frutos 

do Mar Ceagesp. São quase 40 opções de 

pratos feitos à base de peixes e frutos do 

mar por um preço único. A Paella à Marinara, 

feita num tacho de 1,20m de diâmetro, e os 

camarões assados na brasa servidos à 

vontade nas mesas, são atrações à parte 

que têm aclamado o festival

2013 – Entreposto do Livro

Visando disseminar o hábito da leitura no 

entreposto e facilitar o acesso dos 

ceagespianos a livros, gibis, dicionários e 

diversos materiais de estudo, em julho de 

2013, o Grupo de Mídia Entreposto criou 

um bolsão literário na sede da empresa, 

estabelecida dentro da Ceagesp. Chamado 

Entreposto do Livro, o projeto permite que 

usuários cadastrados peguem emprestadas 

diversas obras expostas em prateleiras. São 

mais de 200 pessoas cadastradas e todos 

os dias novos leitores se conectam à 

iniciativa.

2014 – Protesto na Ceagesp

Em abril de 2014, durante um protesto contra a 

cobrança de estacionamento no Entreposto 

Paulista, ações de vandalismo deixaram o local 

como uma praça de guerra. Vândalos atearam 

fogo em caixas de frutas, depredaram cabines de 

cobrança e cancelas e incendiaram caminhões e 

prédios da administração. De acordo com a C3V, 

concessionária contratada para administrar o 

estacionamento e outros projetos de 

reestruturação no entreposto, o valor arrecadado 

seria utilizado para aumentar a segurança no local 

e coibir o trabalho infantil e a prostituição na área. 

Até hoje a medida não foi implantada.

2015 - Ceagesp sai do Plano Nacional de Desestatização

A recente exclusão da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo do Programa Nacional de Desestatização (PND) devolveu à 

empresa, depois de 18 anos de restrições, o direito de pleitear recursos à 

União, acessar linhas de crédito e financiamentos, negociar ativos e 

celebrar parcerias com agentes públicos e privados para melhorar a 

qualidade de seus serviços e modernizar suas instalações.

2007 – Semana da 

Embalagem e Logística

Objetivando integrar a produção 

com áreas de desenvolvimento de 

embalagens e distribuição de 

produtos hortifrutícolas, o Grupo de 

Mídia Entreposto promoveu por 

dois anos consecutivos, 2007 e 

2008, a Semana da Embalagem e 

Logística. O evento apresentou 

palestras sobre exigências legais 

para o acondicionamento de 

alimentos frescos, normas técnicas 

de higienização de caixas plásticas e 

reciclagem e reaproveitamento de 

embalagens de madeira, além de 

reunir os principais fabricantes de 

embalagem direcionadas ao 

segmento de FLV.

2009 – Festival de Sopas

Durante as comemorações dos 40 anos da 

Ceagesp, celebrados em 2009, a Companhia 

promoveu um festival de sopas em alusão a 

popularidade da sopa de cebola servida nas 

madrugadas do fim dos anos 1960 e começo de 

1970, período da construção do ETSP. O 

sucesso foi tão grande que o evento se tornou 

anual e hoje faz parte dos roteiros 

gastronômicos de inverno da cidade de São 

Paulo. 

2008- Anuário Entreposto

O Anuário Entreposto é uma 

importante ferramenta de busca que 

reúne mais de quatro mil 

permissionários das Ceasas do Estado 

de São Paulo, com destaque para a 

Ceagesp, maior entreposto da América 

Latina e o terceiro maior do mundo. 

Idealizado pelo Grupo de Mídia 

Entreposto, é a maneira mais fácil de 

encontrar produtos hortifrutícolas e 

seus atacadistas. 

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto
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TANGERINA REALÇA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CITROS DE MESA

Coordenadoria de Comunicação e Marketing: 
(11) 3643-3945 - comunicacao@ceagesp.gov.br

Departamento de Armazenagem: 
(11) 3832-0009 - depar@ceagesp.gov.br

Departamento de Entreposto da Capital:
(11) 3643-3907 - depec@ceagesp.gov.br

Departamento de Entrepostos do Interior: 
(11) 3643-3950 - ceagesp@ceagesp.gov.br

Centro de Qualidade Hortigranjeira: 
(11) 3643-3827 - cqh@ceagesp.gov.br

Frigorífico de São Paulo (Pescado): 
(11) 3643-3854 / 3893 / 3953

Portaria do Pescado:  (11) 3643-3893

Banco CEAGESP de Alimentos: (11) 3643-3832 

CONTATOS ÚTEIS

Veja mais conteúdo no site: www.jornalentreposto.com.br
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TANGERIN.PONKAN
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MAÇÃ IMPORTADA
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FRACA - Pouca oferta  na  comercia l i zação dos  produtos  no mercado. Tendência  de a l ta  nos  preços .

REGULAR - Oferta  equi l ibrada dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  os  preços  estáveis .
FORTE - Boa oferta  dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  de ba ixa  nos  preços .
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O prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, sancionou 
em abril Projeto de Lei que pre-
vê a inclusão de alimentos or-
gânicos na merenda escolar das 
escolas da rede municipal.

A Lei obriga que os alimen-
tos orgânicos utilizados sejam 
provenientes da agricultura fa-
miliar, devidamente certi�cados 
ou produzidos por agriculto-
res familiares que façam parte 
de uma OCS (Organização de 
Controle Social ), cadastrada no 
Ministério da Agricultura.

A medida deve ser implantada 
de acordo com Plano de Intro-
dução Progressiva de Alimentos 
Orgânicos ou de Base Agroeco-
lógica na Alimentação Escolar a 
ser elaborado pelo Executivo, em 
conjunto com a sociedade civil, 
de�nindo estratégias até que todas 
as unidades escolares forneçam 
alimentos orgânicos ou de base 
agroecológica aos seus alunos.

NOVA LEI GARANTE MERENDA 
ESCOLAR COM ALIMENTOS ORGÂNICOS

As hortaliças produzidas 
em campo aberto sofrem mui-
to com as intempéries climáti-
cas, principalmente no inver-
no. A chuva se faz necessária 
quando controlada pela pró-
pria natureza.

Na agricultura sai na frente 
as hortaliças cultivadas em es-
tufas, técnica conhecida como 
cultivo protegido, já que pre-
serva a planta do frio, chuva 
e geadas, além da luz solar di-
reta. No Brasil, as culturas de 
pimentão amarelo e pepino ja-
ponês já utilizam este método 
há bastante tempo.

A cobertura telada também 
está ganhando seu espaço, prin-
cipalmente nas hortaliças de 
folhagens produzidas em hidro-
ponia e em algumas frutas.

Os produtores que se pre-
ocuparem em oferecer qua-
lidade para um mercado tão 
competitivo, sempre terá seu 
produto valorizado na comer-
cialização e também  econheci-
do no mercado brasileiro.

SASSÁ – PLANEJADOR TÉCNICO DA 
ATACADISTA DE LEGUMES IGUAPE

CULTIVO PROTEGIDO 
NO INVERNO

Produtores devem se 
preocupar em oferecer 
qualidade para o mercado
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Água para Comer 
POR JOÃO REBEQUI *

Segundo a FAO-ONU, o 
mundo tem um grande desa�o 
pela frente. Produzir alimentos 
para 9 bilhões de pessoas até 
2050 e, ao mesmo tempo, ser 
sustentável. Unidos, podemos 
conquistar esse objetivo: alimen-
tar e preservar o planeta. Mas 
isso só é possível quando consi-
deramos a utilização da irrigação 
na agricultura e entendemos o 
seu papel.

Neste ano, diante da gravi-
dade da crise hídrica que vive o 
país, a população urbana, por 
falta de conhecimento, acabou 
condenando a irrigação agrícola 
como uma grande vilã. Entre-
tanto, é fundamental que a so-
ciedade saiba que, sem áreas irri-
gadas, não há como fazer crescer 
a produção, principalmente sem 
aumentar as áreas de cultivo. Só 
podemos fazer mais com o mes-
mo (ou menos) usando irrigação.

Além disso, o desenvolvimen-
to técnico dos equipamentos nos 
últimos anos comprova ser pos-
sível utilizar água na agricultura 
com racionalidade e sem desper-
dício. Em diversos debates no 
Brasil e no mundo sobre o geren-
ciamento dos recursos hídricos, 
foi demonstrado que a irrigação é 
um instrumento efetivo no auxí-
lio na produção de alimentos que 
a futura e crescente população 
mundial irá demandar. O que 
podemos discutir, a partir daí, é 
a e�ciência de aplicação hídrica 
para cada cultura. Imaginar o 
mundo sem irrigação seria acei-
tarmos falta de alimento, pessoas 
passando fome e aumento nos 
preços.

O que a população urbana 
precisa entender é que água na 
irrigação não é consumida, é 
utilizada dentro do melhor ci-
clo hidrológico possível e que os 
equipamentos de irrigação, são 
como a torneira dentro de casa, 
bem utilizados, não desperdiçam 
sequer uma gota de água e, o 
mais importante, é que a grande 
maioria dos irrigantes brasilei-
ros tem essa consciência e usam 

seus equipamentos de maneira 
adequada e sustentável, ou seja, 
aplicam somente a quantidade de 
água que a planta precisa e, em al-
guns casos, até menos trabalhan-
do no limite do stress hídrico de 
cada cultura. Voltando a compa-
ração com a água consumida em 
casa, a agricultura usa bem suas 
torneiras, e a água utilizada, além 
de produzir alimentos, volta ao 
ciclo hidrológico devidamente 
�ltrada, sem a necessidade de tra-
tamento. 

Um diferencial é a utiliza-
ção das boas práticas de manejo 
agrícola. Com elas, é possível 
racionalizar a água utilizada nas 
fazendas. Essa racionalização 
depende das culturas nas quais 
serão utilizadas com irrigação, e 
passa, também, pelos métodos 
utilizados para tal.  É impor-
tante usufruir da infraestrutura 
e tecnologias já disponíveis no 
mercado, para utilizar somente a 
quantidade de água que a cultura 
necessita ou até menos.

A irrigação por pivôs, por 
exemplo, é uma alternativa eco-
nômica e rentável, que aplica a 
água de maneira uniforme, evi-
tando o desperdício. A água é 
aplicada na hora certa e na exata 
quantidade que a planta necessi-
ta. Tanto o pivô central quanto 
outros métodos de irrigação têm 
excelentes níveis de e�ciência de 
aplicação, alcançando índices 
que variam entre 95% a 98%.

O foco pro�ssional do setor, 
desta forma, deve recair sobre um 
triângulo agronômico de e�ciên-
cia na produção (fazer mais com 
menos), atender à planta em sua 
necessidade hídrica e escolher o 
método adequado de irrigação. 
Entendendo esse processo, é in-
correto atribuir ao agronegócio e 
à irrigação a vilania da crise hí-
drica nacional.

 * JOÃO REBEQUI É PRESIDENTE DA 
VALMONT E VICE-PRESIDENTE DA 
ABIMAQ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS)

A frase do compositor espa-
nhol Eduardo Morales repre-
senta muito bem o signi�cado 
desta data e o desejo do Jornal 
Entreposto: “Sou apenas um jo-
vem de 15 anos que tem grandes 
ideias na cabeça para poder mu-
dar o mundo e torná-lo um lu-
gar melhor para todos nós, mas 
não posso fazer tudo sozinho, 
precisamos nos juntar e criar 
ideias para incentivar a todos a 
desejar um mundo melhor”.

Em apenas 15 anos o Jor-
nal Entreposto se tornou refe-
rência de mídia no segmento 
de abastecimento de produtos 
hortifrutícolas e está presente 
nas maiores Ceasas do país. O 
veículo se consolidou após seu 

pioneirismo, com publicações 
independentes e de alta quali-
dade de informações.

Estamos agradecidos pelo 
apoio do nosso leitor que, em 
todo este tempo, teve acesso à 
excelentes textos, com qualida-
de única e visão empreendedo-
ra para o agronegócio interno.

O empreendimento do 
Jornal Entreposto colaborou 
para convergência de outros 
projetos como a Femetran - 
Feira dos Meios de Trans-
porte, Movimentação e Logís-
tica de Produtos Hortifru-
tícolas -, o Anuário Entreposto 
- o único guia de negócios 
da Ceagesp - e o Circuito 
Ceasa - caravana itinerante que 
leva  informação e  novidades

do transporte para vários en-
trepostos do Brasil.

Estamos muito motivados a 
continuar oferecendo um gran-
de jornal, aprovado pelos leito-
res e anunciantes, e procurando 
sempre o caminho da inovação, 
um passo fundamental para 
manter nosso posicionamento 
no mercado.

Nossa ótica é acreditar que 
daqui em diante vai ser dife-
rente. Isto é ter con�ança na 
vitória.

Tenham uma boa leitura.

PAULO CESAR RODRIGUES
MEMBRO DO CONSELHO EDITORIAL

Enfim, o número 180

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO
REGIÃO EPISCOPAL LAPA

PARÓQUIA N. Sª. DE LOURDES
COM. AMB. SANTA LUZIA (CEAGESP)

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO

E BENÇÃO
DIAS 01/02/03 DE JUNHO ÀS 16 HORAS

LOCAL: ASSOCIAÇÃO NOSSA TURMA

MISSA DE CORPUS CHRISTI
DIA 04 DE JUNHO ÀS 09 HORAS

LOCAL: GALPÃO DO SINDICATO DOS CARREGADORES
CELEBRANTE: FREI EGISTO CANSIAN, OAR

CORAL: FRAZAR - FRATERNIDADE SECULAR AGOSTINIANA RECOLETO

RESPONSÁVEL: DIÁCONO LUIZ LAET
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TRANSPORTE

Fórum foi criado com o intuito de aperfeiçoar o transporte 
rodoviário de cargas e abrir discussões sobre o setor 

Em junho, a MAN Latin America 
participa do Circuito CEASA 
2015 nas cidades de São José do 
Rio Preto-SP (dias 9, 10 e 11) e 
Uberlândia - MG (dias 16, 17 e 18). 
O evento acontece até o mês de 
novembro em Centrais Estaduais 
de Abastecimento espalhadas 
pelo país.  Uma carreta-estande 
acoplada a um caminhão 
Volkswagen estará presente 
nas 14 etapas do evento onde 
representantes da área de Vendas 
e da rede de concessionárias farão 
um atendimento personalizado 
a produtores, distribuidores, 
transportadores, atacadistas e 
varejistas.

Programação Circuito 
CEASA MAN Latin 
America em junho

EVENTO PERCORRE CIDADES DE SÃO PAULO E MINAS GERAIS

FORD CARGO 1119 
CONQUISTA PRÊMIO 
LÓTUS 2015 

O Ford Cargo 1119 venceu 
o prêmio Lótus 2015 como 
caminhão mais vendido do 
segmento de 10 a 15 toneladas 
em 2014. Promovido pela Editora 
Frota, o prêmio reconhece 
as marcas e veículos que 
conquistaram a preferência dos 
compradores brasileiros no ano 
anterior, com base nos números 
oficiais do Renavam.

Com peso bruto total de 10.510 
kg, o Ford Cargo 1119 oferece 
a maior potência e capacidade 
de carga em sua faixa, para 
aplicações urbanas e rodoviárias 
de curta distância. Situado numa 
posição intermediária entre os 
modelos de 8 e 13 toneladas, tem 
como ponto forte a capacidade 
de carga útil de 7.164 kg. Pode ser 
usado com baú isotérmico, baú 
frigorífico, carga seca, guincho 
plataforma e bebidas, entre 
outros implementos.

“O Cargo 1119 é um modelo 
inovador na configuração e 
capacidade. Ele foi desenvolvido 
pela engenharia da Ford 
Caminhões no Brasil, com 
um chassi totalmente novo e 
robusto, e está sendo muito 
bem aceito pelos clientes, como 
confirma este prêmio que temos 
a grande satisfação de receber”, 
agradeceu Guy Rodriguez, 
diretor de Marketing, Vendas e 
Serviços da Ford, que até março 
ocupou a diretoria de Operações 
de Caminhões da Ford América 
do Sul.

MODELOS ACTROS DA 
MERCEDES ATENDEM ÀS 
CONDIÇÕES DO FINAME PSI

Os caminhões Mercedes-Benz 
Actros 2546 6×2 e 2646 6×4 
produzidos em 2015, podem 
receber financiamento pelo 
programa Finame PSI após 
passarem por uma nacionalização 
intensa, que superou os 
parâmetros exigidos pelo 
programa do BNDES.

Muito versáteis, os modelos 
da linha são equipados com 
motor de 455 cv e podem ser 
utilizados para transporte de 
líquidos, combustíveis, carga 
geral, sider, caçambas, container, 
silos e baús, além de tracionar 
multicomposições, como bitrem, 
bitrenzão e rodotrem que 
oferecem 57 e 74 toneladas de 
peso bruto total combinado, 
respectivamente.

A linha Actros conta com 
câmbio automatizado Mercedes 
PowerShift, exclusivo freio-
motor Top Brake, bloqueio de 
deslocamento para partidas 
em rampa e freios com 
gerenciamento eletrônico, ABS e 
ASR, todos itens de série.

São quatro versões de cabinas: 
Leito Teto Baixo, Leito Teto 
Alto, Megaspace e Megaspace 
Segurança, atendendo às 
necessidades do segmento de 
transporte de carga rodoviário.

Esta versão apresenta uma 
série de componentes exclusivos, 
como o sistema de orientação 
de faixa de rolagem, controle de 
proximidade, assistente ativo de 
frenagem e retarder.

PEÇAS GENUÍNAS IVECO 
COM PREÇOS MAIS 
COMPETITIVOS 

Para atender uma demanda 
de mercado, a unidade de 
peças da Iveco reduziu custos e 
aumentou a eficiência logística 
de diversos setores para adotar 
valores de peças genuínas 
ainda mais competitivos em 
toda a rede concessionária. 
A nova política de preços 
inclui as mais representativas 
famílias de produtos, tais como 
filtros, rolamentos, baterias, 
transmissões e motores. “Essa 
iniciativa vem sendo implantada 
gradativamente pela Iveco. 
Hoje já podemos constatar que 
mais de 2 mil itens do portfólio 
de peças estão com preços, em 
média, 30% mais baixos”, afirma 
Cleivson Vieira, diretor de Peças 
da Iveco.

Esses itens contam com 
garantia de fábrica e têm sua 
qualidade atestada por uma 
equipe de engenheiros que 
homologa todos os componentes 
dos caminhões. Além disso, todo 
o trabalho é realizado por uma 
equipe especializada, que passa 
por processos permanentes de 
capacitação.

A estratégia no fornecimento 
de peças não se limita ao 
reposicionamento de preços. 
A Iveco tem estudado e 
implantado novos modais de 
distribuição, além de trabalhar 
a disponibilidade e a logística 
das peças. A empresa pretende 
oferecer aos clientes o menor 
custo operacional sempre.

O Ministério dos Transportes 
criou um fórum perma-

nente para discutir e oferecer 
sugestões e medidas técnicas 
para aperfeiçoar o transporte 
rodoviário de cargas, que conta-
rá com representantes de órgãos 
do governo, dos transportadores 
de carga e de empresas do setor 
privado.

 O Fórum Permanente para o 
Transporte Rodoviário foi criado 
por meio de portaria publicada 
no Diário O�cial da União. A 
portaria determina que o fórum 
tenha natureza consultiva e pro-
positiva ao Ministério dos Trans-
portes, não se confundido com 
as atribuições do Conselho Na-
cional de Integração de Políticas 
de Transporte.

Representantes do Ministério 
dos Transportes, da Agência Na-

cional de Transportes Terrestres, 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes, 
dos transportadores autônomos 
de carga e empresas de transporte 
de cargas e dos embarcadores de 
carga poderão participar indi-
cados pelos respectivos órgãos e 
designados pelo ministério. Inte-
grantes de outros órgãos também 
poderão ser convidados a prestar 
informações.

A portaria desta quinta-feira 
revogou portaria anterior, de ju-
lho de 2013, que criava Câmara 
de Estudos sobre o transporte 
rodoviário de cargas no âmbito 
do Ministério dos Transportes. 
A criação do fórum ocorre após 
protestos de caminhoneiros te-
rem bloqueado por dias as princi-
pais estradas do país em fevereiro, 
março e abril.

MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES CRIA 
FÓRUM PARA DISCUSSÃO 
DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS
A CRIAÇÃO DO FÓRUM OCORRE APÓS 
PROTESTOS DE CAMINHONEIROS NAS 
PRINCIPAIS ESTRADAS DO PAÍS
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Desde a última paralisa-
ção dos caminhoneiros 
�cou ajustado entre eles 

e o governo um novo encontro 
que trataria do motivo principal 
da paralisação: o valor dos fretes 
recebidos pelos caminhoneiros. 
Na semana passada reuniram-
se em Brasília os representantes 
da categoria e o governo, para 
a retomada das negociações. 
Durante o encontro ocorreu a 
comunicação do posicionamen-
to de�nitivo do governo: os re-
presentantes dos caminhoneiros 
foram informados que a tabela 
de fretes mínimos é inconsti-
tucional e, portanto, não seria 
apreciada tal alternativa. O ób-
vio desfecho do desacordo foi a 
paralisação de algumas rodovias 
do país no transcorrer da sema-
na passada.

Ainda que tímida a parali-

O que está além da tabela de frete 
mínimo dos caminhoneiros
MAURO ROBERTO SCHLÜTER 
PROFESSOR DE LOGÍSTICA DA 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE CAMPINAS

sação, ela re�ete o desconten-
tamento frente ao valor dos 
serviços prestados pagos aos 
caminhoneiros autônomos. Um 
olhar mais atento no sentido de 
compreensão da forma de fun-
cionamento do mercado e do ce-
nário em que eles estão inseridos 
fornecem algumas explicações e 
projeções acerca do futuro deste 
imbróglio. Os autônomos pres-
tam serviços às empresas de 
transporte rodoviário, que os 
remuneram com base nas leis de 
oferta e demanda e este meca-
nismo é base de funcionamento, 
desde que o transporte rodovi-
ário foi considerado um setor 
econômico signi�cativo no país, 
nos idos dos anos 60. A atual re-
cessão econômica diminui con-
sideravelmente a demanda e por 
decorrência a produção dos bens 
de consumo �nal, bem como das 
respectivas cadeias produtivas e 
isto gera diminuição de bens a 
transportar. A consequência é 
óbvia e constatada através da di-
minuição do valor dos serviços 
prestados pelos caminhoneiros.

A situação é preocupante 
na medida em que a gestão de 
resultado do caminhoneiro au-

tônomo �ca prejudicada por 
queda na receita e, neste sentido, 
existe uma propensão ao corte 
nos custos de manutenção do 
veículo e tentativas de utilização 
do veículo, além da jornada má-
xima legal, como forma de ma-
nutenção dos ganhos. A utiliza-
ção desta técnica é amplamente 
difundida na gestão de empresas 
dos setores industrial, comercial 
e agronegócio sem que haja dano 
ambiental ou social, mas quando 
se trata de veículos o dano pode 
ocorrer em razão do meio em 
que opera (estradas).

Neste cenário, qualquer enti-
dade seja governo ou caminho-
neiros (ou ambos), que busque 
medidas para uma solução de 
curto prazo, certamente vai se 
deparar com uma barreira que 
será impactante na economia: 
a elevação dos fretes. O reali-
nhamento dos fretes pagos aos 
caminhoneiros para patamares 
mínimos é inexorável, seja no 
curto, médio ou longo prazo. 
A questão a ser respondida é: 
quem paga esta conta.

Uma solução razoável para 
manter o nível de competitivida-
de atual do sistema logístico do 

país (que já não é dos melhores), 
seria o repasse das necessidades 
de manutenção dos valores de 
fretes mais baixos para os mo-
dais ferroviário e hidroviário. 
Ocorre que esta solução somen-
te poderá ser operacionalizada 
no longo prazo, pois reverter o 
cenário da parca infralogística 
destes modais, aliada a má regu-
lamentação (que privilegia mo-
nopólios e duopólios), não são 
soluções de implementação no 
curto prazo.

Vale lembrar que o motivo 
desta paralisação é o mesmo que 
desencadeou a primeira parali-
sação signi�cativa dos caminho-
neiros em 1999. Naquela ocasião 
o governo agiu da mesma forma 
e nada fez além de regulamentar 
o vale pedágio. A solução veio 
através algo inesperado e não 
planejado: o aumento da safra do 
país por volta de 50% em cinco 
anos. Com mais bens a transpor-
tar o valor do serviço prestado 
pelos caminhoneiros também 
aumentou. Porém, esta solução 
do tipo laissez-faire é impraticá-
vel por simples ausência de área 
de plantio para expansão da sa-
fra. O governo precisa agir.
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Omilho é o cereal de maior 
volume de produção no 

mundo, com aproximadamen-
te 960 milhões de toneladas. 
Estados Unidos, China, Brasil 
e Argentina são os maiores pro-
dutores, representando 70% da 
produção mundial.

Dentro deste cenário, o Bra-
sil tem uma produção de 82 
milhões de toneladas, ocupando 
a posição de terceiro maior pro-
dutor e o segundo maior expor-
tador do gênero, além de ser um 
dos principais produtos da agri-
cultura familiar brasileira.

De origem caribenha, milho 
quer dizer “o sustento da vida”. 
Raro encontrar um alimento com 
tantas qualidades. É utilizado em 
todo o planeta, em razão de seu 
alto potencial produtivo, na ali-
mentação humana e animal.

Segundo a Embrapa, os pri-
meiros registros do cultivo de mi-
lho datam de cerca de 7.300 anos 
e foram feitos em pequenas ilhas 

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA PRODUTIVIDADE

próximas ao litoral mexicano. No 
sítio arqueológico de Waynuna, 
no Sul do Peru, foram encontra-
dos indícios (grânulos de amido) 
da presença de milho datados de 
4.000 anos.

No mundo globalizado em 
que vivemos, só há espaço para 
segmentos competitivos onde há 
inovação tecnológica permanente 
e continuada; condição para a con-
quista e manutenção de mercados.

A produtividade cresce, na 
medida em que o investimento 
em tecnologia aumenta. Para esta 
commodity não é diferente.

Uma Lei muito oportuna foi 
sancionada pela presidenta Dil-
ma, instituindo o Dia Nacional 
do Milho a ser comemorado em 
todo o território nacional no dia 
24 de maio. A medida visa prin-
cipalmente estimular e orientar 
ainda mais o cultivo desse produto.

Um país que não conhece, 
valoriza e cuida de sua gente, 
jamais será uma nação desen-

volvida. Temos essa consciência. 
E apoiamos iniciativas que pro-
curam fortalecer o homem do 
campo.

A Ceasa Campinas, sempre 
atenta à importância da cadeia 
agroprodutiva, festeja a data fa-
zendo gestões para que os pro-
dutores tenham sempre à dispo-
sição mais tecnologia e modelos 
inovadores que permitam o efe-
tivo aumento da produção e da 
produtividade.

Como o quarto maior en-
treposto do país, a Central cam-
pineira tem, além de suas res-
ponsabilidades empresariais, o 
compromisso de contribuir para 
o desenvolvimento do abasteci-
mento, da segurança alimentar e 
da agricultura no país. E é nesta 
condição especial que expressa 
cumprimentos a todos que pro-
duzem esse cereal e que fazem 
do Brasil uma potência agrícola, 
uma das mais competitivas do 
mundo.

*Mário DiNo GADioLi, DirEtor-PrESiDENtE, CEASA CAMPiNAS

A Câmara de Conciliação 
e Arbitragem dos Entrepos-
tos de São Paulo permite que 
aqueles que aqui trabalham 
possam ter um lugar para 
conversar, tentar uma solução 
amigável para as questões e 
conflitos que surgem no dia 
a dia, firmar acordos e ainda 
formalizá-los. A Câmara traz 
segurança aos participantes da 
conciliação.

A Lei 9.307/96, chamada 
Lei da Mediação e Arbitragem, 
instituiu esta nova forma de 
solução de conflitos no Brasil 
e garantiu a segurança jurídica 
para seus participantes. 

O caminho da mediação e 
arbitragem representa gran-
de evolução para a desejada 
pacificação de conflitos em 
nossa sociedade, bem como 
para desafogar os Tribunais de 
casos que poderiam ser resol-
vidos com muito mais rapidez 
e eficiência se uma das partes 
ou mesmo as duas partes pro-

curassem o auxílio de um me-
diador habilidoso e ético.

A Coasp funciona na sala 13 
do Edifício sede II da Ceagesp 
(em cima da farmácia) e tem 
como responsáveis a Dra. Bru-
na Lonrensatto e Silva e a Dra. 
Solange Regina D-Haro.

Direito do Trabalho: verbas 
controversas após a rescisão 
do contrato de trabalho, res-
sarcimento de danos morais e 
materiais. 
Direito Imobiliário: contrato 
de locação, conflitos e despe-
sas condominiais, compra e 
venda de imóveis.
Direito Civil: cobrança, ressar-
cimento por danos materiais, 
contrato sobre bens e serviços.
No Trânsito: acidentes de trân-
sito, conflitos secundários. 
Direito Comercial: contrato so-
cial, negociação de acordo de 
sócios, acordo para pagamen-
to de participação em caso de 
exclusão da sociedade.

CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E 
ARBITRAGEM JÁ FUNCIONA 
NA CEAGESP
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Primeira etapa será executada até 
junho de 2016 e a segunda, até 2020

A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to, Kátia Abreu, entre-

gou à presidenta Dilma Rousse� 
no início deste mês o Plano de 
Defesa Agropecuária 2015/2020 
(PDA), que de�ne estratégias e 
ações para evitar e combater as 
pragas nas lavouras e doenças 
nos rebanhos brasileiros.

Com o plano, o governo 
promete promover o desenvolvi-
mento sustentável do agronegó-
cio, garantindo a preservação da 
vida e da saúde das pessoas e dos 
animais, a segurança alimentar e 
o acesso a mercados.

Segundo o MAPA, o PDA 
introduz um novo modelo de 
gestão e�ciente, capaz de forta-
lecer uma ação conjunta em ní-
vel federal, estadual e municipal. 
O plano vai atualizar diversas 
normas sanitárias à realidade 
do agronegócio do país, além 
de adaptar procedimentos e ca-
pacitar ainda mais os técnicos a 
tomarem decisões na área sanitá-
ria com base em conhecimento 
cientí�co e análise de risco.

O Plano de Defesa Agrope-
cuária está concebido para os 
próximos cinco anos, dividido 
em duas etapas. A primeira será 
executada até junho de 2016 e a 
segunda, até 2020.

SEIS PONTOS PRINCIPAIS 
ALICERÇAM O PDA:

1. Modernização e desburocrati-
zação: informatizar e simpli�car 
processos a �m de agilizar a to-
mada de decisões e reduzir em 
70% o tempo entre a solicitação 
de um registro e sua análise �nal.

2 Marco regulatório: atualizar a 
legislação vigente e padronizar 
diretrizes que atualmente estão 
contrapostas nas diversas esferas 
federativas. Criar condições ne-
cessárias para a instituição de um 
Código de Defesa Agropecuário.

3. Suporte estratégico: com 
apoio das universidades, desen-
volver a técnica de análise de ris-
co para pragas e doenças. Assim, 
reduzir em 30% os custos da de-
fesa agropecuária.

4. Sustentabilidade econômi-
ca: levantar o custo da defesa 
agropecuária a �m de projetar 
os valores reais necessários para 
a área. Disponibilizar recursos 
para convênios com as 27 unida-
des da federação e regulamentar 
o Fundo Federal Agropecuário.

5. Metas de qualidade: mo-
dernizar o parque de equipa-
mentos tecnológicos e ampliar 
programas de controle e erra-
dicação de pragas e doenças, 
como febre aftosa, in�uenza 
aviária, peste suína clássica, 
mosca das frutas, brucelose e 
tuberculose, entre outras.

6. Avaliação e monitoramento 
do PDA: secretarias estaduais e 
municipais, órgãos da agricultu-
ra e o MAPA acompanharão o 
cumprimento das cinco metas. 
Para isso, serão criados comitês 
regionais e canais de comuni-
cação com Fiscais de Defesa 
Agropecuária.

GOVERNO LANÇA 
PLANO DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA 
2015/2020

ATACADISTAS DA CEAGESP 
MARCAM PRESENÇA NA 
FEIRA APAS

A Feira APAS, considerada a 
maior feira voltada ao setor super-
mercadista do mundo, aconteceu 
entre os dias 04 e 07 de maio no 
Expo Center Norte, em São Pau-
lo. Foram quatro dias de palestras 
que trataram de temas como ma-
nipulação de alimentos e atendi-
mento ao cliente. O objetivo da 
feira é apresentar novidades e ino-
vações relacionadas a cadeia pro-
dutiva e que visem melhorar o dia 
a dia do produtor. Realizada pela 
Associação Paulista de Supermer-
cados (Apas), o evento tem como 
principal tema a produtividade a 
serviço do consumidor e ofereceu 
aos milhares de participantes pra-
ticidade para gerar resultado com 
foco no comércio.

“São 31 anos fazendo esse en-
contro, começamos lá atrás com 
um pequeno encontro. Tenho 
certeza que, naquele momen-
to, os empresários responsáveis 
pelo evento jamais imaginariam 
que depois de todos esses anos 
a APAS estaria aqui no Center 

Norte ocupando 70 mil metros 
quadrados com 70 mil números 
de CPF cadastrados para visitar 
nossos stands”, comemora o vi-
ce-presidente da APAS, Ronaldo 
dos Santos.

De acordo com o executivo, 
a feira faz com que os expositores 
consigam grande produtividade 
e atendam a cadeia de varejo de 
todo país. “A expectativa é sem-
pre boa, o evento já é uma data 
marcada no calendário da cadeia 
produtiva, tanto dos supermer-
cadistas quanto fornecedores 
de todo Brasil” explica Santos. 
Ainda segundo ele, esta edição 
teve um aumento de aproxima-
damente 7% na área de exposi-
ção, mesmo diante de um cená-
rio com expectativas econômicas 
não tão positivas. 

“A APAS além de ser uma feira 
de relacionamentos é também de 
negociação. As empresas vêm pre-
paradas com propostas que geram 
um bom feedback dos fornecedo-
res e participantes, possibilitando 
muitos contratos assinados dentro 
do próprio evento”, �naliza. 

A empresa Frutart, que já co-

mercializa na Ceagesp há muitos 
anos, marcou presença na APAS. 
“Esse é o primeiro ano que par-
ticipamos e está sendo muito 
grati�cante e importante. Neste 
momento estamos com bons re-
sultados e ótimos contatos” sa-
lienta Lucas Fernandes, represen-
tante da Frutart. 

A Feira APAS 2015 teve mui-
tas inovações com grandes desa-
�os e sem dúvidas com resultados 
satisfatórios.

A expectativa é sempre 
boa, o evento já é 
uma data marcada no 
calendário da cadeia 
produtiva, tanto dos 
supermercadistas 
quanto fornecedores de 
todo Brasil”.
SANTOS

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entrepostoASSISTA  O VÍDEO EM : https://goo.gl/pbzLHk

ELZA-FIUZA-AGENCIA-BRASIL / FOTOS PÚBLICAS

A ministra Kátia Abreu apresentou 
o Plano de Defesa Agropecuária 
2015/2020 (PDA)

DANIELLY BARARIELLI

EDSON FREITAS
DE SÃO PAULO
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ORGANICS BRASIL MONTA
ESTANDE CONCEITO PARA
ORIENTAR A VENDA DE 
PRODUTOS ORGÂNICOS 

O Projeto Organics Brasil 
apresentou na APAS 2015 
um estande conceito para 
apresentar o segmento a 
compradores internacionais 
convidados pela Apex-Brasil e 
orientar os supermercadistas a 
vender os produtos orgânicos, 
em nichos bem sinalizados, 
informações sobre o produto e 
valorização do benefício para 
a saúde e bem estar. Com 13 
empresas expositoras, o Espaço 
Orgânico foi um ponto de apoio 
de conhecimento, troca de 
experiências e degustação. Um 
estande para o supermercadista 
de todo o país conhecer 
produtos aprovados pelos 
consumidores no Brasil e no 
exterior. 

MELÃO TURMA DA 
MÔNICA INCENTIVA A 
SUSTENTABILIDADE E 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

A Itaueira, produtora dos 
melões e melancias da marca 
Rei, apresentou para o mercado 
mais um produto natural, 
que pretende incentivar 
bons hábitos alimentares, 
principalmente em crianças, 
com o consumo de frutas 
frescas. 
O saboroso Melão Turma da 
Mônica já é encontrado nos 
principais supermercados e 
frutarias do país, com rótulos 
decorados com a turminha do 
Maurício de Souza, para tornar 
o lanche da criançada mais
divertido e saboroso, e mais 
fácil as tarefas das mamães de 
despertar nos filhos o interesse 
por uma alimentação mais 
saudável. 

BATISTA LEGUMES COMEMORA 30 ANOS COM 
LANÇAMENTO DE NOVA LINHA DE PRODUTOS
A empresa passa a deter duas marcas: Batista legumes, com tradição 
consolidada na produção de legumes a granel, e legumes selecionados 
Batista, criada para o mercado de embalados

Em 2015 a Batista Legumes, 
uma das principais empresas 
de hortifrúti do país, completa 
30 anos de Ceagesp. Na esteira 
do reconhecimento alcança-

do após anos de investimen-
to em qualidade, tecnologia 
e sustentabilidade, a empresa 
ingressa no segmento de legu-
mes embalados. Tendo como 

ACentrais de Abasteci-
mento de Campinas 

(Ceasa) exibiu no 31º Con-
gresso e Feira de Negócios em 
Supermercados, na Feira APAS, 
vídeos explicativos sobre toda a 
cadeia produtiva dos principais 
hortifrútis agrícolas. A iniciativa 
é uma preocupação da Central 
em disseminar conteúdo e infor-
mação sobre a produção rural, 
do campo até a mesa do consu-
midor, incentivando a alimenta-
ção saudável e a valorização do 
homem do campo.

O conteúdo vai ao encontro 
da temática escolhida para repre-
sentar o evento: “Produtividade 
– A Serviço do Consumidor”.
Por de�nição, produtividade é 
prática que é cada vez mais uti-
lizada em diversos segmentos 
para gerar resultados, com foco 
no melhor atendimento aos 
consumidores.

Segundo o Diretor Técnico 
Operacional da Ceasa Campi-
nas, Claudinei Barbosa, o estan-
de associou a evolução das em-
balagens de hortifrutigranjeiros 
e o tema da feira, produtividade 
a serviço do consumidor. “No 
passado, a produção se caracteri-
zava por plantar e vender. Hoje, 
além de plantar e trabalhar na 
e�ciência da produtividade, o 
produtor precisa fazer todo o 
processo, desde a logística até a 
classi�cação do produto, para 
atender a necessidade do consu-
midor �nal”, ressaltou.

Para o permissionário da 
Nacional Hortifrútis, Josemar 
de Souza, produtividade diz 
respeito a produzir mais, com a 
mesma qualidade. “Realizamos 
todos os processos da cadeia 
produtiva, desde a produção ate 
o consumidor. A iniciativa de
expor esses vídeos aqui mostra 
aos visitantes essa cadeia. Produ-
tividade é ter uma gestão mais 
e�ciente do negocio”.

O gerente comercial da 
Coal, Antonio Mauricio Nar-
din, explicou que aumentar a 
produtividade no setor agrícola 
requer uma visão mais comple-
xa da produção, pois atinge uma 
série de fatores. “O produtor 
deve utilizar a tecnologia a seu 
favor, desde a escolha da semen-
te, até o uso da internet como 
aliado no processo de produção. 
A participação em feiras como 
esta é importante pois possibi-
lita a troca de informações com 
outros produtores, com o setor 
comercial e também com o con-
sumidor �nal”, a�rmou.

CEASA CAMPINAS 
DESTACA SISTEMA DE 
PRODUÇÃO NO SETOR 
AGRÍCOLA

A Itaueira lançou na APAS a Melancia da Magali, elaborada em parceria 
com a Mauricio de Sousa Produções.  A criação do produto vem ao 
encontro das comemorações do cinquentenário da Magali, 
a personagem mais gulosa da turma que recebeu como missão em seu 
aniversário ser a embaixadora da Turma da Mônica na defesa de uma 
alimentação equilibrada. 

MELANCIA DA MAGALI
NANDO COSTA

público-alvo o consumidor �nal, 
foi criada a linha Legumes Sele-
cionados Batista. A nova marca, 
lançada no �m do ano passado, 
conta com 21 tipos de legumes 
selecionados e embalados com 
rigorosos critérios de higiene, 
peso, padrão e qualidade. Após 
pesquisas realizadas com o pú-
blico-alvo da marca, a Batista 
optou por utilizar embalagens 
recicláveis. 

A empresa foi fundada em 
1985, porém, a família Batista 
possui mais de 55 anos de tradi-
ção no cultivo e comercialização 
de legumes. Atualmente, a Batis-
ta Legumes fornece seus produ-
tos para cerca de 400 lojas. Pos-
sui uma estrutura que envolve 
cerca de 300 funcionários diretos 
e 1000 funcionários indiretos, 
20 caminhões para transporte 
e logística, além de um espaço 
de 5 mil metros quadrados, de-
signados exclusivamente para o 
armazenamento e mão-de-obra 
dos produtos.  A empresa culti-
va plantações em várias regiões 
do Brasil, como Caçador (SC), 
São José de Uba (RJ), Amparo 
(SP), Itapeva (SP), entre outras, 
respeitando sempre as condi-

ções climáticas ideais para cada 
produto. Cada região conta com 
acompanhamento técnico es-
pecializado, que proporciona o 
controle de todo o processo que 
envolve o plantio, como manejo 
do solo, uso correto de fertili-
zantes, cuidados com a mão-de
-obra envolvida e preocupação 
total com o meio ambiente.

Além disso, a Batista destaca-
se por seu sistema próprio de be-
ne�ciamento, com infraestrutura 
ampla e moderna, seu exclusivo 
setor de logística de transporte 
e sua preocupação em seguir rí-
gidos padrões de qualidade na 
utilização e manuseio de embala-
gens. A empresa ainda conta com 
equipe treinada para atender às 
grandes demandas do setor, além 
de investir em projetos sociais.

Segundo Vicente Lopes Ba-
tista, gerente executivo da em-
presa, os Legumes Selecionados 
Batista vieram para “oferecer 
mais opção, qualidade e pratici-
dade aos clientes”, contando com 
o diferencial de serem produ-
zidos por uma empresa com 30 
anos de expertise no cultivo, be-
ne�ciamento e comercialização 
de legumes.
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Tanto mundialmente como 
no Brasil e, por consequência, na 
Ceagesp, os frutos cítricos estão 
entre os mais importantes em 
volume e valor de comercializa-
ção. No entreposto de São Pau-
lo, no ano de 2014, a laranja foi 
o primeiro produto em volume 
de venda, o limão o oitavo e as 
tangerinas o nono, juntos repre-
sentam 17% de todo o volume 
comercializado.

Nos meses de outono e inver-
no, aproximadamente de abril a 
agosto, acontece o auge da safra 
das tangerinas. O que diferencia 
uma tangerina em relação aos ou-
tros citros é a facilidade de des-
casque e de separação dos gomos. 
Na Ceagesp as tangerinas mais 
importantes são a Ponkan, com 
46% do mercado, a Murcott, na 
verdade um híbrido entre tan-
gerina e laranja, com 28% e as 
mexericas com 17%. Isto para o 
ano de 2014.

Por serem frutos macios e de 
casca mais solta, as tangerinas são 

COMERCIALIZAÇÃO DE CITROS 
COM FOLHAS E RAMOS: 
uMA PrátiCA ANtiquADA, 
IRRACIONAL E ILEGAL
As pontas dos 
ramos causam 
ferimentos na 
casca e a vida útil 
do produto

GABRIEL VICENTE BITENCOURT
DE ALMEIDA 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO DO 
CENTRO DE QUALIDADE EM 
HORTICULTURA DA CEAGESP (CQH)

bem mais suscetíveis aos danos de 
pós-colheita, com destaque para 
ferimentos e amassamentos. E na 
contramão desta fragilidade ain-
da persiste a prática do envio de 
frutos, principalmente quando à 
mexerica ou bergamota, acompa-
nhados de restos de ramos e fo-
lhas. Supostamente, a presença de 
folhas daria um aspecto de maior 
frescor e natureza aos frutos. Po-
rém, com a rápida desidratação, 
as folhas murchas podem causar 
justamente o efeito contrário. 
Além das pontas dos ramos cau-
sarem ferimentos na casca que 
terminam por diminuir intensa-
mente a vida útil do produto.

Quanto ao aspecto legal, 
são proibidos o trânsito e a co-
mercialização de frutos cítricos 
com a presença de ramos e fo-
lhas. As instruções normativas 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), nº 1 de 05/01/2009 
(D.O.U. 06/01/2009) e nº 
3 de 08/01/2008 (D.O.U. 

09/01/2008) que tratam dos 
critérios e procedimentos para 
aplicação das medidas integra-
das para o manejo da Pinta Preta 
dos Citros (Guignardia citricarpa 
Kiely) em espécies do gênero Ci-
trus, possuem o seguinte parágra-
fo em comum:

“Para o trânsito, será exigido 
Certi�cado Fitossanitário de Ori-
gem (CFO) ou Certi�cado Fitos-
sanitário de Origem Consolidado 
(CFOC) com a seguinte Declara-
ção Adicional: “Os frutos foram 
produzidos sob Manejo Integra-
do de Guignardia citricarpa e 
submetidos a processo de seleção 
para a retirada de folhas e partes 
de ramos”. 

Portanto, a prática da comer-
cialização de frutos com ramos e 
folhas é acima de tudo contra a 
lei, ou seja, sujeita a sanções le-
gais. É um risco �tossanitário e 
aumenta a ocorrência de danos às 
frutas que levam a uma perda de 
qualidade e a um menor tempo 
de vida pós-colheita.

Também chamada de gree-
ning ou HLB (huanglon-

gbing), causada pelas bactérias 
Candidatus Liberibacter asiati-
cus e Candidatus Liberibacter 
americanos, é a doença mais 
destrutiva dos citros no Brasil. 
Não há variedade resistente e as 
plantas contaminadas não po-
dem ser curadas, elas precisam 
ser erradicadas, o que é preju-
ízo certo para o citricultor. As 
bactérias são transmitidas por 
um inseto chamado Diapho-
rina citri. Tanto as bactérias 
quanto o inseto também são 
encontrados na planta orna-
mental falsa-murta.

O HLB foi identi�cado no 
Brasil em 2004 e hoje está pre-
sente em todas as regiões citrí-
colas de São Paulo, Minas Ge-
rais e Paraná. Nos últimos dez 
anos foram erradicados quase 
40 milhões de pés de laranja 
atacados pelo HLB. O desa�o 
é: como controlar o HLB?

A única forma é controlan-
do o inseto vetor. Existem inse-
ticidas e�cientes, porém, como 
todos os agrotóxicos, possuem 
efeitos colaterais indesejáveis. 
Os agrônomos passaram a 
pesquisar o controle biológico 
e descobriram uma vespinha, 
Tamarixia radiata, que mede 
1 milímetro e ataca o inseto 
vetor. Demonstrada a sua e�ci-
ência no campo, o Fundecitrus 

(Fundo de Defesa da Citricul-
tura) construiu um laborató-
rio em Araraquara (SP), com 
capacidade para produzir 100 
mil vespas por mês. Para tra-
tar um hectare, são necessárias 
400 vespas, que custam mais 
ou menos R$ 0,10 cada.

No laboratório, mudas de 
murta são mantidas em estu-
fa. Quando lançam brotos, as 
murtas são colocadas numa 
gaiola contendo os insetos ve-
tores, que colocam os ovos na 
murta. Dos ovos saem as nin-
fas e, neste momento, a vespa é 
solta dentro da gaiola e parasita 
as ninfas. Uma vespa pode co-
locar ovos em até 600 ninfas do 
inseto vetor.

Ao �nal do ciclo, dos ovos 
sairão novas vespas que, ini-
cialmente, serão soltas nos 15 
mil hectares de pomares aban-
donados em São Paulo, além 
de chácaras de lazer e na área 
urbana. Apesar de os poma-
res descuidados representarem 
pouco mais de 3% do total, 
eles signi�cam um repositório 
da praga e uma planta infec-
tada pode abrigar até mil in-
setos vetores que, depois, vão 
infestar os pomares comerciais. 
Posteriormente, os pomares em 
produção também poderão ser 
tratados com o controle bioló-
gico, uma esperança de solução 
do problema.

VESPINHA É ESPERANÇA 
CONTRA PRAGA QUE ATACA 
CITROS NO BRASIL
DÉCIO LUIZ GAZZONI - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
E PESQUISADOR DA EMBRAPA SOJA
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INCA: REDUÇÃO DO USO 
DE AGROTÓXICOS

O Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva (Inca) 
manifestou-se em abril contra o 
modo como os agrotóxicos são 
utilizados no Brasil e recomendou 
a redução do uso desses 
produtos.

PROBLEMÁTICAS DO 
SETOR AGRO

A obra “Agronegócios – Gestão, 
Inovação e Sustentabilidade”, 
é composta por diversos 
capítulos de diferentes autores, 
e relata os avanços do setor 
agrícola  brasileiro, bem como as 
problemáticas da cadeia.

GRUPO MJ 
MACIEL INVESTE 
EM VERSÃO DE 
BANANA MAIS 
LIGHT E ORGÂNICA

O mais novo 
investimento do grupo 
MJ Maciel  para 2015 é a 
Produção da BanaLight 
Orgânica, pensando em 
uma alimentação mais 
saudável, fomos  em busca 
de uma variedade de 
banana, que tenha a maior 
redução de calorias e maior 
concentração de potássio.

A BanaLight Orgânica é 
da variedade “BRS - Thap 
Maeo”. Originária da 
Tailândia e selecionada 
pela Embrapa Mandioca 
e Fruticultura é a banana 
mais consumida na Ásia.

Um estudo da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas 
da USP avaliou quatro tipos 
de bananas consumidas 
no Brasil e descobriu que a 
campeã no quesito redução 
de calorias é a BanaLight.

BAYER 
CROPSCIENCE 
LANÇA CONCURSO 
GLOBAL DE 
VÍDEOS PARA 
AGRICULTORES

A Bayer CropScience 
lançou a “YouFarm 
International”, o primeiro 
concurso mundial de 
vídeos para web voltado 
aos agricultores. A 
empresa quer oferecer 
às pessoas apaixonadas 
pela agricultura a 
oportunidade de aumentar 
a conscientização e o 
entendimento públicos 
a respeito da agricultura 
moderna. O concurso 
de vídeo YouFarm 
Internacional será 
anual e terá um novo 
tema a cada ano. Para 
2015, o tema “Farm n’ 
Family” (Agricultura em 
Família) abre espaço aos 
agricultores familiares 
de todo o mundo. Eles 
são a espinha dorsal da 
agricultura e responsáveis 
por quase 90% das 570 
milhões de propriedades 
mundiais.  Os participantes 
podem carregar vídeos de 
curta duração até 15 de 
junho por meio do site da 
YouFarm ou envia-los por 
correio convencional.

BIO BRAZIL FAIR 2015 - 
ORGÂNICOS

A Bio Brazil Fair 2015, feira 
dirigida ao varejo especializado 
no setor de alimentos orgânicos, 
acontece de 10 a 16 de junho, 
no Pavilhão da Bienal, em São 
Paulo, e apresenta vasta gama de 
produtos. 

APP QUE REDUZ 
CONSUMO DE ÁGUA

Mariana Vasconcelos, de 23 
anos, desenvolveu em 2014 o 
Agrosmart, um aplicativo que 
promete tornar as plantações 
“mais inteligentes”: ele conecta 
o agricultor à plantação e pode 
gerar uma redução de até 60%.

Job: 2015-Iveco-Maio -- Empresa: Leo Burnett -- Arquivo: 35263-005-IVECO-AF-INST-AN.TECTOR-Jr Entreposto-21x28_pag001.pdf
Registro: 167800 -- Data: 17:04:22 13/05/2015
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A citrícola e atacadista Lu-
cato contabiliza mais de 
meio século produzindo 

frutas cítricas. Os anos de dedi-
cação renderam a liderança no 
setor de laranjas e tangerinas e o 
pioneirismo em técnicas de cul-
tivo e distribuição. Atualmente, 
a capacidade produtiva da em-
presa ultrapassa 30 mil toneladas 
de citros de diversas variedades 
colhidos por ano. 

Na Lucato, as frutas cultiva-
das nos pomares brasileiros são 
tratadas como produtos impor-
tados, seguindo as rígidas nor-
mas de segurança alimentar. As 
práticas de manipulação de ali-
mentos e higiene são auditadas 
pelos sistemas de qualidade das 
grandes redes varejistas. 

O pós-colheita é o principal 
diferencial da empresa. No pa-
cking house, diversos procedi-
mentos para análise da qualida-
de foram implementados. Cada 
detalhe do processo produtivo é 
monitorado para assegurar fru-
tos perfeitos, com uniformidade 
de tamanho, cor e sabor. 

“A Lucato sempre foi pio-
neira no processo de inovação 
e sempre batalhou para estar 
à frente dos concorrentes. Por 
exemplo, quando os pomares 
do estado de São Paulo foram 
tomados por diversas doenças, 
investimos em uma fazenda em 
Minas Gerais, onde temos con-

CITRÍCOLA LUCATO APRIMORA O 
PROCESSO PÓS-COLHEITA DE CITROS
Rastreabilidade 
e embalagem 
são prioridades 
na empresa

dições excelentes para produzir e 
o ápice da safra acontece quan-
do a ponkan de SP está no �nal 
da safra”, explica Júnior Lucato, 
proprietário. 

“Além disso, o nosso processo 
de pós-colheita é pioneiro e úni-
co. Apesar dos altos custos, este 
é o nosso principal diferencial. 
Todos sabem que a tangerina da 
Lucato é a melhor e possui vida 
mais longa”, garante.  

A Lucato possui áreas de pro-
dução nos estados de São Paulo 
e Minas Gerais. Todas as frutas 
ali colhidas são monitoradas até 
chegar à mesa do consumidor 
�nal. São coletados os dados re-
lativos à colheita da fruta (infor-
mações do produtor, área, pro-
dutos utilizados para controle 
de pragas e doenças), transporte 
(lote, descrição do lote, datas, 
condições) e aos processos inter-
nos realizados no packin ghouse 
(análise de casca, brix, ratio, pro-
dutos utilizados na pós-colheita 
para aumentar o tempo de pra-
teleira, etiquetas, embalagens). 
Todos os dados são arquivados, 
monitorados e analisados por 
métodos estatísticos que garan-
tem o padrão de qualidade das 
frutas.

Além do parque técnico ins-
talado, considerado o mais mo-
derno do Brasil, as atividades de 
suporte são realizadas com o que 
há mais moderno no campo da 

tecnologia, incluindo software 
de ERP para controle dos pro-
cessos internos. Além disso, a 
Lucato instalou o primeiro cali-
brador eletrônico de frutas para 
venda no mercado interno. 

EMBALAGEM

Em 2010 foi lançada pela 
Lucato a primeira embalagem 
Premium para laranja no Bra-
sil, no modelo de pacote com 
alça. Segundo Júnior, o pacote 
Premium aumenta o apelo de 
marketing junto ao consumi-
dor �nal. As frutas em pacotes 
são embaladas automaticamente 
sem contato manual e contendo 
todas as informações de rastrea-
bilidade. “A tendência mundial 
atualmente são produtos em-
balados,o cliente quer facilida-
de na escolha e na compra do 
produto. Ao mesmo tempo, au-
menta muito nossa responsabili-
dade, pois damos nome ao pro-
duto, colocamos a nossa marca, 
garantindo qualidade, frescor e 
sabor às laranjas que colocamos 
nas embalagens” analisa o em-
presário.

A Citrícola Lucato também 
possui frota própria com veícu-
los adequados para cada per�l 
de transporte. Toda carga é pa-
letizada e tem as informações do 
seu lote registradas ao chegar ao 
packing house.

PMA (PRODUCE MARKET 
ASSOCIATION)

A Citrícola Lucato é asso-
ciada à organização norte-ame-
ricana PMA (Produce Market 
Association) e participa constan-
temente de seus eventos, feiras 
e rodadas de negócios interna-
cionais em busca das melhores 
práticas do setor, novidades em 
tecnologia e aperfeiçoamento 
técnico e pro�ssional. Desta ma-
neira, a empresa contribui com 
a PMA que realiza pesquisas e 
trabalhos sobre qualidade e se-
gurança alimentar dos produtos 
comercializados.

Além disso, o nosso 
processo de pós-colheita 
é pioneiro e único. 
Apesar dos altos custos, 
este é o nosso principal 
diferencial. Todos sabem 
que a tangerina da Lucato 
é a melhor e possui vida 
mais longa”.
JÚNIOR LUCATO 

O Centro de Citricultu-
ra Sylvio Moreira �nalizou a 
programação da 37ª Semana 
da Citricultura, juntamente 
com a 41ª Expocitros e o 46° 
Dia do Citricultor, que ocor-
rerá no período de 25 a 28 de 
maio.

O mais tradicional evento 
dedicado exclusivamente à 
citricultura debaterá os mais 
avançados temas do agrone-
gócio citros, contando com 
26 palestras abrangendo nu-
trição, HLB ou greening, �-
tossanidade, inovação tecno-
lógica e economia.

Essa é a melhor opor-
tunidade para ampliar seus 
conhecimentos e colher as 
informações necessárias para 
tomadas de decisão, instru-
mentos considerados impres-
cindíveis para a obtenção de 
sucesso na atividade.

A programação do even-
to já está no site do Centro 
de Citricultura, podendo ser 
acessado através do link:

37ª SEMANA DA 
CITRICULTURA

EVENTO

 WWW.CENTRODECITRICULTURA.
BR/INDEX.PHP?PAG=EVENTOS_
CENTRO&IDPAGINA=477.

CAROLINA DE SCICCO
DE SÃO PAULO

A IHARA, fabricante de 
defensivos agrícolas, desen-
volveu no ano passado uma 
tecnologia para o combate 
de pragas nos citros: o acari-
cida OKAY. Utilizando Cy-
�umetofen como ingredien-
te ativo, o produto controla 
todas as fases de desenvolvi-
mento do ácaro da leprose 
nas produções. 

“OKAY tem um meca-
nismo de ação inovador e 
exclusivo que atua na inibi-
ção da cadeia de transporte 
de elétrons no Complexo 2. 
O produto confere ação de 
choque sobre ácaros, elimi-
nando a praga por contato”, 
diz Rodrigo Naime, consul-
tor de Desenvolvimento de 
Mercado. 

TECNOLOGIA 
PARA O 
COMBATE DE 
PRAGAS
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PROJETO PREVÊ USO DE UMA REDE DE ESTAÇÕES 
METEOROLÓGICAS PARA INFORMAÇÕES EM TEMPO  REAL 

MULTA

 A multa para o citricultor que não 
erradicar as plantas doentes varia 
de 501 a 3.500 UFESPs (o valor da 
UFESP em 2013 é de R$ 19,37).

zoom 

Há dez anos uma praga mun-
dial perturba os produtores 

de frutas cítricas no Brasil. O gre-
ening, a mais destrutiva doença 
dos citros no Brasil, já existe nos 
pomares de outros continentes há 
mais de 100 anos e foi identi�ca-
do nas plantações do Brasil em 
2004, nas regiões Centro e Leste 
do Estado de São Paulo. Hoje, 
está presente em todas as regiões 
citrícolas de São Paulo e pomares 
de Minas Gerais e Paraná. Não há 
variedade comercial de copa ou 
porta-enxerto resistente à doença 
e as plantas contaminadas não po-
dem ser curadas.

A produtora e atacadista S. 
Milanez, por exemplo, cultiva la-
ranjas há quase 40 anos e mesmo 
com tanta experiência, não está 
imune aos prejuízos causados pela 
bactéria. “Até 2004 tínhamos alta 
produtividade e excelentes frutos, 
mas o greening devastou nossas 
plantações, inclusive prejudicou 
a qualidade do solo”, lamenta 
Marcos Aurélio, gerente, expli-
cando que em algumas áreas a 
destruição foi tão expressiva que 
�cou impossível trabalhar com 
citros novamente. “Temos que 
fazer rotação de cultura e cultivar 
produtos menos exigentes como 
cana-de-açúcar e eucalipto”, com-
plementa o administrador.

Os pés que foram poupados 
do ataque do vetor recebem aten-
ção especial. “A alternativa que 
restou foi investir na qualidade 
da produção. Utilizamos todas as 
melhores técnicas disponíveis para 
manter saudáveis os pomares que 
restaram. Mesmo assim, a doença 
afetou a qualidade dos citros bra-
sileiros como um todo. O padrão 
da tangerina murcot mudou dras-
ticamente. Nem parece a mesma 
variedade de fruta”, alerta Marcos. 

COMBATE AO VETOR

Marcos Aurélio a�rma que, de 
Alta Mogiana, região no interior 
de São Paulo que abriga os poma-
res da S. Milanez, até Brotas, pra-
ticamente todas as plantações de 
citros foram exterminadas.  “Nos-
sa empresa foi obrigada a reestru-
turar suas técnicas de produção 
para se manter no mercado”. 

Considerada a doença mais 
séria da atualidade na citricultura, 
o greening exige cuidados especí-

S. MILANEZ REFORÇA 
COMBATE AO GREENING
Empresa foi obrigada a reestruturar técnicas 
de produção para se manter no mercado

�cos. O manejo é baseado na 
identi�cação e eliminação de 
plantas doentes, controle do 
inseto vetor e uso de mudas 
sadias. Uma vez que o psilí-
deo se alimenta de uma planta 
contaminada, ele transmite, 
até o �nal de sua vida, a bacté-
ria do greening para as demais 
árvores.

Para controlar o Diapho-
rina citri, inseto transmissor 
do greening , a S. Milanez 
montou equipes para realizar 
frequentemente a  inspeção 
de todas as plantas do pomar. 
“É recomendado realizar, no 
mínimo, seis inspeções em to-
das as plantas cítricas durante 
o ano, principalmente entre 
fevereiro e setembro, quando 
os sintomas são mais visíveis, o 
que facilita a detecção das plan-
tas doentes”, a�rma Aurélio. 

As vistorias são realizadas 
por inspetores bem treinados 
para o reconhecimento dos 
sintomas iniciais da doença. 
As inspeções são realizadas a 
pé ou em plataformas com 
dois ou mais inspetores fazen-
do a observação dos pés jovens 
e adultos.

MULTA

De acordo com a Instrução 
Normativa nº 53 publicada 
pelo Ministério da Agricul-
tura, em outubro de 2008, o 
produtor deve inspecionar e 
eliminar as plantas doentes. 
As inspeções devem ser feitas 
pelo menos a cada três meses 
e os resultados encaminhados 
à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado por 
meio de relatórios semestrais. 
Talhões com incidência supe-
rior a 28% de plantas com sin-
tomas devem ser totalmente 
eliminados.

Uma ferramenta a ser usada 
por citricultores deverá aumentar a 
e�ciência de fungicidas, economi-
zar aplicações e reduzir a incidên-
cia da podridão �oral dos citros, 
doença que causa prejuízos aos po-
mares, especialmente no sudoeste 
paulista.

Conhecida também como 
PFD, a doença é provocada pelo 
fungo Colletotrichum spp. e ne-
cessita de condições especí�cas 
para ocorrer: somente durante 
a �orada e quando esse perío-
do coincide com a incidência de 
chuvas. A �orada da maioria das 
espécies de citros no Brasil vai de 
junho a outubro, período em que 
não costuma chover muito. Por 
isso, não é todo ano que a doença 
se manifesta.

A estratégia de combate atual 
é aplicar fungicida após as pri-
meiras chuvas. Além de reduzir 
a e�cácia do produto, isso pode 
fazer com que o pesticida seja la-
vado pela própria chuva.

Caso seja aplicado após a pre-
cipitação, pode ser tarde demais, 
uma vez que o patógeno poderá 
estar instalado na �or. Já a apli-
cação preventiva periódica pode 
causar desperdício de fungicida 
e dinheiro, pois, se não chover 
– ou se a chuva ocorrer muito 
depois da aplicação –, o esforço 
terá sido em vão.

O método mais e�caz é aplicar 
o fungicida pouco antes da pre-
cipitação o que exige um serviço 
de previsão do tempo. “Estamos 
desenvolvendo um sistema que 
acopla a previsão do tempo às con-
dições de infestação da doença, a 
�m de fornecer informações con-
�áveis para o citricultor combater 
com e�cácia a doença”, disse a 
engenheira agrônoma Lilian Amo-
rim, professora da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz da 
Universidade de São Paulo (Esalq
-USP), que coordena o projeto de 
pesquisa.

Amorim explicou que as apli-
cações de fungicida feitas até qua-
tro horas antes de a chuva começar 
se mostraram e�cazes no combate 
à podridão �oral dos citros.

“O método atual executa apli-
cação após veri�car a precipitação 
ou usa o produto antes mesmo de 
saber se haverá chuva ou não. Que-
remos que o produtor economize e 
aplique antes da chuva ao saber que 
ela ocorrerá”, a�rmou Amorim. 

O projeto prevê o uso de uma 
rede de estações meteorológicas 
próximas às lavouras para enviar 
informações em tempo real aos 
produtores. Elas abastecerão um 
sistema central, que analisará os 
dados, relacionando-os às condi-
ções propícias para a infestação 
da doença, e apresentará uma 
recomendação ao citricultor. O 
serviço atenderá especialmente o 

produtor do sudoeste paulista.

DE MORANGO A CITROS

A tecnologia é inspirada em um 
sistema utilizado nos Estados Uni-
dos, que prevê riscos a plantações 
de morangos no estado da Flórida, 
onde seis estações meteorológicas 
coletam dados climáticos.

O objetivo do sistema norte-a-
mericano é determinar a probabi-
lidade de riscos de duas principais 
doenças que atingem as plantações 
de morango: mofo cinzento, cau-
sada pelo fungo Botrytis cinerea, 
e antracnose, causada pelo Colle-
totrichum acutatum, da mesma 
família do fungo causador da PFD 
nos citros.

“Em caso de risco, o produtor 
recebe mensagens no celular ou 
por e-mail, indicando a necessi-
dade de pulverizar fungicidas nas 
lavouras”, disse Natália Peres, pro-
fessora na Universidade da Florida 
(UF) que desenvolveu o sistema 
norte-americano e participa da 
pesquisa da versão brasileira.

Peres contou que o papel dos 
pesquisadores da Flórida é adaptar 
o sistema do morango às condições 
brasileiras. “Deveremos utilizar a 
mesma plataforma; o sistema pos-
sui vantagens interessantes, como a 
coleta automática de dados das es-
tações e uma interface amigável ao 
usuário �nal, que deverão se repe-
tir no sistema brasileiro”, a�rmou.

PESQUISADORES DESENVOLVEM SISTEMA 
PARA PREVER DOENÇA EM CITROS
FABIO REYNOL | AGÊNCIA FAPESP
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DANIELLE FORTE
DE PARIQUERA-AÇU

A 181 quilômetros da capi-
tal paulista, na região do Vale do 
Ribeira, o produtor rural Oswal-
do Rocha é considerado Cidadão 
Pariquerense. A placa com o títu-
lo, entregue pela prefeitura como 
reconhecimento de suas contri-
buições à cidade, decora o box 
de sua distribuidora de frutas na 
maior Central de Abastecimento 
da América Latina. Sua história 
com a Ceagesp e Pariquera-Açu  é 
de longa data.

Migrante, o empresário dei-
xou o lugar onde nasceu, no in-
terior da Bahia, para ganhar a 
promissora capital �nanceira do 
País ainda na adolescência. O ca-
minho cruzou com o do agrobusi-
ness, pouco antes dos 30 anos. O 
cunhado, de tanto insistir, o per-
suadiu a deixar a posição de ge-
rência numa grá�ca para ser ven-
dedor na Ceasa paulistana. Ainda 
que resistente e longe de imaginar 
o bem sucedido futuro, Oswaldo 
aceitou. E foi assim que descobriu 
sua paixão: as frutas cítricas. 

Hoje em dia �ca mais no cam-
po, menos na Ceagesp. Quase 40 
anos depois - tendo superado al-
gumas di�culdades - caminha de-
dicado entre os pomares de suas 
fazendas. Colhe uma laranja seleta 
do pé e celebra sua doçura.

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 
ROCHA

A empresa nasceu através da 
vontade de Oswaldo de atuar 
com mexerica. No litoral sul de 
São Paulo, encontrou as condi-

ções que buscava para o plantio 
da fruta e iniciou a produção. Ao 
lado da esposa e dos �lhos se man-
tém em busca daquilo que agra-
de o paladar. Atualmente o carro 
chefe da empresa tem sobrenome: 
mexerica Rocha. Também se des-
tacam as produções de ponkan e 
laranja seleta. 

Para ser uma empresa com-
pleta, a Distribuidora de Frutas 
Rocha é pontual em diversos as-
pectos. Recentemente o box da 
Ceagesp passou por reforma e 
atende as exigências da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa).  “Foi um processo 
bastante burocrático e a reforma 
durou um semestre, mas o bom 
resultado compensou o investi-
mento”, conta Oswaldo Rocha 
Filho, que trabalha ao lado do pai 
desde os 14 anos.

São quatro fazendas - locali-
zadas em Pariquera-Açu, Iguape, 
Registro e São Miguel Arcanjo 
– que somam cerca de 1200 hec-
tares de terras e produções de me-
xericas, laranjas e bananas, além 
de áreas que preservam nascentes, 
fauna e �ora. A companhia BIO’S 
Projetos de Engenharia e Regula-

rizações Ambientais certi�ca a ati-
tude ambientalmente responsável 
de toda a produção. 

Embalagem, rotulagem e 
rastreabilidade fazem parte da 
moderna agenda da corporação. 
Quase tudo é embalado em caixas 
de papelão. Quando não, a arma-
zenagem se dá em caixas plásticas. 
O e�ciente packing house realiza 
o bene�ciamento do fruto sem 
contato manual, diminuindo as 
chances de contaminação. 

Uma frota própria composta 
por quatro caminhões é responsá-
vel pelo transporte dos produtos 
para o box na Ceagesp ou forne-
cedores que compram direto das 
fazendas. “Acompanhamos nossa 
produção até o setor varejista e 
identi�camos as frutas com selos 
para diferenciá-las no mercado”, 
destaca. 

Como a região do Vale do 
Ribeira é voltada para plantações 
de chá e bananas, o greening, do-
ença altamente contagiosa que 
tem devastado pomares de citros 
em algumas regiões de São Paulo 
e Minas Gerais, ainda não é um 
problema. Ainda assim há mo-
nitoramento mensal de inspeção 

MEXERICA ROCHA CONQUISTA 
MERCADOS DO SUDESTE
Desenvolvida por 
permissionário da 
Ceagesp, versão 
se destaca pelo 
sabor, coloração e 
tamanho

dos pés. “Esta é uma das vanta-
gens de trabalhar apenas com pro-
dução própria. Evitamos o risco 
de contaminação”, explica o fun-
dador Oswaldo.

MEXERICA ROCHA

Em julho, nos entrepostos de 
capitais como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, feirantes 
e donos de pequenos e médios va-
rejos começam a perguntar pela tal 
mexerica Rocha. É o mês de início 
da safra. O produtor se sentiu rea-
lizado quando soube da aceitação 
e reconhecimento da fruta num 
mercado tão distante de São Paulo 
quanto Belo Horizonte.

Essa versão de mexerica-do
-rio é resultado de um minucioso 
trabalho desenvolvido pela equipe 
dos Rocha e se destaca pelo sabor, 
tamanho, coloração, menor pre-
sença de sementes e mais facilida-
de de descasque. “Temos muito 
orgulho de ter criado uma fruta 
que realmente agrada o paladar e 
os olhos dos consumidores �nais”, 
diz entusiasmado o maior respon-
sável pelas conquistas da produto-
ra e atacadista, Oswaldo Rocha.

Temos muito orgulho 
de ter criado uma fruta 
que realmente agrada 
o paladar e os olhos 
dos consumidores 
finais”.
OSWALDO ROCHA

DANIELLE FORTE
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ANTONIO HÉLIO JUNQUEIRA *
MARCIA DA SILVA PEETZ**

  *ENGENhEiro AGrôNoMo, Doutor EM 
CiêNCiAS DA CoMuNiCAção (ECA/uSP), 
MESTRE EM COMUNICAÇÃO E PRÁTICAS 
DE CoNSuMo (ESPM), PóS-GrADuADo 
EM DESENVOLVIMENTO RURAL E 
ABASTECIMENTO ALIMENTAR URBANO (FAO/
PNuD/CEPAL/iPArDES), ProfESSor DA 
ESPM E SÓCIO PROPRIETÁRIO DA HÓRTICA 
CONSULTORIA E TREINAMENTO.
  **ECoNoMiStA SêNior, PóS-GrADuADA 
EM COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA E 
AbAStECiMENto ALiMENtAr urbANo, 
SÓCIA-ADMINISTRADORA DA HÓRTICA 
CONSULTORIA E TREINAMENTO.

VENDA DE FLORES EM SUPERMERCADOS: 
SETOR NECESSITA SER APRIMORADO

O comércio de �ores e 
plantas ornamentais 
no segmento super e 

hipermercadista brasileiro é no-
tavelmente crescente ao longo 
dos últimos 8 a 10 anos, exibin-
do taxas anuais de crescimento 
da ordem de 15% a 20%. Para 
o ano de 2014, a empresa de 
Inteligência de Mercado, Hór-
tica Consultoria, estima que 
esse canal tenha comercializado 
algo em torno de R$ 560 mi-
lhões, praticamente equivalen-
tes a 10% do total das vendas 
setoriais destas mercadorias ao 
consumidor �nal. Contribuem 
para esse fenômeno, os preços 
mais baixos oferecidos aos clien-
tes, no comparativo com outros 
canais de suprimento, e a expo-
sição privilegiada dessas merca-
dorias nas entradas das lojas e 
proximidades dos check-outs, o 
que favorece o consumo por im-
pulso, tão relevante para �ores e 
plantas ornamentais.

Os supermercados contam a 
seu favor com um grande núme-
ro de vantagens na negociação 
com produtores/fornecedores, 
tais como: a) alta escala e altos 
índices de rotatividade de ven-
das das mercadorias; b) elevada 
capilaridade geoeconômica da 
cadeia de distribuição super e 
hipermercadista; c) capacidade 
do autosserviço de atuar como 
veículo indutor/criador de no-

vos hábitos de consumo; d) alta 
capacidade de exposição, favo-
recendo o consumo por impul-
so, muito importante para essa 
categoria de produtos; e) alto 
poder de barganha na cadeia 
produtiva, capaz de pressionar 
mercados e fornecedores para o 
aumento permanente da qua-
lidade e diversidade da oferta e 
redução de custos.

Porém, os super e hipermer-
cados precisam continuar inves-
tindo para conquistar e manter 
os seus clientes do setor. Ainda 
há muito trabalho por fazer. 
Entre as melhorias requisitadas 
estão: mais atenção à reposição 
permanente e à renovação dos 
estoques, eliminando rapida-
mente os produtos que se tor-
naram impróprios ou de baixa 
qualidade para consumo; maior 
diversi�cação dos itens ofereci-
dos ao consumo, notadamente 
para o setor de plantas; oferta 
de maior quantidade de itens e 
serviços de conveniência (como 
embalagens, serviços de �oris-
tas à disposição do consumidor, 
preparo para presentes etc.); au-
mento do uso da refrigeração 
para manter a qualidade das 
�ores, folhagens de corte e bu-
quês prontos; treinamento dos 
funcionários, especialmente os 
que trabalham com transporte, 
depósitos, manuseio, trato, re-
posição e conservação das �ores 
nas lojas; introdução de melho-
rias constantes nas formas de 
apresentação e exposição das 
�ores e plantas ornamentais nas 

lojas; maior nível de exploração 
das datas primárias e secundá-
rias de consumo, incentivando 
também as compras para consu-
mo próprio e cotidiano, ao par 
do hábito de presentear; criação 
permanente de eventos promo-
cionais, e desenvolvimento aten-
to e constante dos fornecedores, 
especialmente no tocante à qua-
lidade dos produtos e nível e 
qualidade das informações sobre 
cuidado e manutenção presentes 
nas embalagens, tanto quanto 
sobre modos e sistemas de pro-
dução empregados e região de 
origem das mercadorias.

Atualmente, os supermerca-
dos já estão bastante conscientes 
da necessidade de incluir a ofer-
ta de �ores e plantas, conferin-
do a elas espaço privilegiado na 
loja, como chamariz, ponto de 
atração e ornamentação/decora-
ção do próprio estabelecimento 
comercial. Hoje se observa que 
mesmo as menores lojas e os su-
permercados independentes e de 
vizinhança possuem o setor de 
�ores e plantas ornamentais, por 
menor que ele seja.
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INACIO SHIBATA

FEIRA DE FLORES AMPLIA HORÁRIO DE 
COMERCIALIZAÇÃO

A tradicional Feira de Flores, pro-
movida no Entreposto Terminal 

São Paulo (ETSP) pela Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (CEAGESP), passa a contar com 
um novo horário. Desde o dia 12/5, a 
comercialização no Pavilhão Mercado 
Livre do Produtor (MLP) ocorre da 
meia-noite às 7 horas, todas as terças e 
sextas-feiras.

A adequação, que foi discutida ao 
longo de mais de um ano com represen-
tantes do setor, visa aperfeiçoar a ope-
ração de venda de plantas e produtos 
relacionados, de modo a bene�ciar os 
permissionários. A medida faz parte das 
ações contínuas do processo de moder-
nização e revitalização da Companhia 
e integra o programa de controle e de 
monitoramento do trânsito interno 
no ETSP. 

Além de melhorar a locomoção de 
veículos dentro do entreposto da capi-
tal, o novo horário irá também facilitar 
o acesso dos motoristas que chegam ao 

local. Haverá ainda o favorecimento das 
atividades realizadas no MLP, com o au-
mento do tempo de distanciamento dos 
setores que compartilham o espaço, já 
que a Feira de Flores termina às 7 horas 
e a operacionalização de hortaliças e ver-
duras no local tem início ao meio-dia. 

Marca registrada da CEAGESP, a 
Feira de Flores do ETSP é a maior do 
gênero no país. Reúne cerca de 1.200 
produtores de �ores, plantas, grama e 
mudas e conta com uma área especial 
para acessórios e artesanato. Semanal-
mente, são comercializadas entre 800 
e 1 mil toneladas de �ores e plantas. 
Em cada um dos dias em que é reali-
zada, circulam em média de 5 mil a 8 
mil pessoas.

Para auxiliar os permissionários e o 
público em relação ao novo horário, o 
Departamento do Entreposto da Ca-
pital (DEPEC), que responde pelo en-
treposto paulistano, mantém um canal 
direto de comunicação para melhorar a 
operacionalização da Feira de Flores.

Adequação tem objetivo de aperfeiçoar a operação de venda para beneficiar permissionários

 No ano, indicador registra 
elevação de 2,71% e, nos últimos 
12 meses, alta de 2,21%, de acor-
do com levantamento da Seção 
de Economia e Desenvolvimento 
da CEAGESP. A queda dos pre-
ços no atacado de 1,19% em abril 
é a segunda consecutiva em 2015. 
Após um início de ano compli-
cado, com escassez de água em 
algumas regiões e muita chuva 
em outras, os preços caminham 
rumo à normalidade. 

Com a chegada do outono, 
estação que tem como principais 
características a redução do volu-
me de chuvas e temperaturas mais 
amenas, o volume ofertado e a 
qualidade da maioria dos produ-
tos não deverão sofrer prejuízos. 
Assim, com a quantidade ofer-
tada preservada e o tradicional 
declínio do consumo nesta época 
do ano, espera-se retração de pre-
ços em todos os setores nos pró-
ximos meses. Somente as geadas 
nas regiões produtoras poderão 
inverter esta tendência. Em abril, 
o setor de frutas caiu 2,23%, o de 
verduras 11,50% e o de diversos, 
3%. Em contrapartida, os setores 
de legumes e de pescados regis-
traram elevação de 3,89% e de 
0,4%, respectivamente.

ÍNDICE CEAGESP CAI 
1,91% EM ABRIL

BANCO DE ALIMENTOS 
DOA 138 TONELADAS

O Banco CEAGESP de Alimentos 
(BCA) recebeu em abril 163 toneladas 
em doações de frutas, legumes, verduras e 
produtos diversos de 53 permissionários 
do Entreposto Terminal São Paulo. Desse 
total, 138 toneladas foram entregues a 95 
entidades assistenciais, o que bene�ciou 
cerca de 60 mil pessoas. Parte das doações 
(3 toneladas) foi levada até o BCA pelos 
carregadores que participam do convênio 
�rmado com o Sindicato dos Carregadores 
Autônomos (SINDICAR).

VEM AÍ A 8ª  EDIÇÃO DA 
QUEIMA DO ALHO

Será realizada no dia 24/5 (domingo), na 
CEAGESP, a 8ª Etapa do Circuito Queima 
do Alho, cuja renda será revertida em prol 
das atividades da Associação Nossa Turma. 
O nome decorre da tradição da culinária tí-
pica das comitivas de peões de boiadeiro e 
virou uma das principais atrações da Festa 
do Peão de Barretos. O cardápio é compos-
to de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca 
de carne e churrasco. A comida é feita em 
fogão improvisado, bem próximo ao chão.

 A festa terá início às 10h. Das 13h 
às 15h, os presentes poderão provar das 
iguarias preparadas pelas comitivas parti-
cipantes. Haverá apresentação de bandas e 
duplas sertanejas. Os ingressos custam R$ 
35. Informações e vendas: 11- 3832-3366 
/ 3643-3737.

A equipe da Casa Jabuticaba de Cinema   
e Teatro esteve presente no início de maio, 
na CEAGESP, para conversar com o presi-
dente da Companhia, Mário Maurici. Ele 
será um dos entrevistados para o documen-
tário intitulado “Classes Emergentes”, que 
aborda a expansão da classe C no Brasil. 

A obra procura re�etir sobre as mu-
danças provocadas por essa população em 
termos sociais e políticos, além de investi-

SERVIÇO:
Informações mais detalhadas sobre o 
conteúdo das notas podem ser vistas nas 
páginas sociais da CEAGESP: Facebook 
(http://www.facebook.com/ceagesp.
oficial), Blog (http://ceagespoficial.
blogspot.com.br/) e Portal (http://www.
ceagesp.gov.br/)

DOCUMENTÁRIO RETRATA EXPANSÃO
DA CLASSE C

LUCAS PERAGINE

Mário Maurici (direita) conversa com o diretor Paulo Pelico.

gar os indícios desse novo Brasil que pode-
rá surgir a partir da ascensão das camadas 
sociais menos favorecidas. Foram �lmados 
também por Paulo Pelico, diretor do docu-
mentário, o presidente do Sindicato dos Car-
regadores Autônomos (Sindicar), José Pinhei-
ro, e o carregador Lourival Veloso dos Santos. 
Para saber mais sobre o documentário, assista 
ao teaser no link: http://www.casajabuticaba.
com.br/index.php/cinema/classe-emergente.
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O novo Centro de Capaci-
tação e Comercialização 

(CCC) começou a funcionar, 
em caráter experimental, no � -
nal do mês de abril. Cerca de 30 
associações de agricultores fami-
liares venderam produtos con-
vencionais e orgânicos, além de 
artesanatos, � ores e agroindus-
trializados, como queijos, doces 
e iogurtes.

Segundo o secretário da Agri-
cultura, José Guilherme Leal, 
o primeiro dia foi um sucesso. 
“Este foi um evento teste, para 
a grande inauguração que será 
no próximo dia 9. Estamos mui-
to satisfeitos com o resultado e 
tenho certeza que com o tem-
po este espaço vai se consolidar 
como uma grande referência para 
a agricultura familiar e para os 
consumidores do DF”, ressaltou.

“Superou a nossa expectati-
va, tanto em número de pessoas, 
quanto em variedade de produtos 
e a demanda dos clientes. Espera-
mos que no mês que vem o CCC 
já esteja funcionando de forma 
plena”, comemorou o presidente 
da Ceasa-DF, Renato Dias.

A proposta do espaço foi criar 
uma alternativa para os produ-
tores familiares e a decisão de 
oferecer os pontos para as asso-
ciações foi a forma encontrada 
para atender ao maior número 
de produtores possível. Agora o 
trabalho será no sentido de man-
ter a frequência, a variedade e a 
qualidade dos produtos.  

“Os produtores e os clientes 
estão satisfeitos, agora vamos 
ajustar algumas coisas, mas o im-
portante é que deu certo. Os pro-
dutores trouxeram os produtos 
frescos, com preços justos e mui-
ta qualidade, o que atendeu os 
clientes que visitaram o CCC”, 
a� rmou o assessor da Ceasa-DF 
e organizador do local, Laércio 
de Julio.

AGRICULTORES FAMILIARES 
COMEÇAM A VENDER NA CEASA-DF

PRIMEIRO DIA DE COMERCIALIZAÇÃO 
SUPERA EXPECTATIVA DOS ORGANIZADORES

O novo ponto de vendas 
agradou os produtores e consu-
midores. Entre os elogios mais 
ouvidos estão: o preço justo, a 
qualidade e frescor dos alimen-
tos, além da grande diversidade.

A servidora pública, Bru-
na Sirtori, 32 anos, aprovou a 
iniciativa. “Não sabíamos que 
este espaço estaria funcionando 
hoje, foi uma surpresa muito 
agradável, pois sempre venho a 
Ceasa para comprar produtos 
orgânicos”, a� rmou. “Eu ado-
rei, é mais uma oportunidade 
de comprar produtos orgânicos 
com preços acessíveis e muita 
qualidade. Venho a Ceasa a cada 
15 dias e com certeza passarei 

O entreposto de Uberlân-
dia da CeasaMinas está pas-
sando por melhorias nas áreas 
de segurança, manutenção dos 
pavilhões e energia elétrica. Já 
está em fase de conclusão a ins-
talação de uma tela laminada e 
concertina dupla no alambrado 
localizado na divisa com a linha 
férrea. A estrutura terá cerca de 
550 metros de cerca linear.

“Esta cerca é melhor do que 
um muro. As lâminas são muito 
a� adas e certamente vão prote-
ger o mercado”, diz o chefe do 
Departamento de Engenharia 
da CeasaMinas, Ronan Siúves. 
“É um grande avanço na ques-
tão da segurança do entreposto 
para todos os usuários”, comple-
menta o gerente da unidade de 
Uberlândia, Cláudio Rodrigues.

Outra obra que está sendo 
executada é a troca das plati-
bandas dos pavilhões GP I, GP 
IA e GP II. Trata-se do telhado 
das áreas onde são feitas as car-
gas e descargas dos caminhões. 
Estão sendo retiradas as telhas 

de amianto e colocadas telhas 
mais modernas, feitas de metal.

De acordo com Ronan, até 
setembro o entreposto deve re-
ceber também uma subestação 
de energia. O projeto de enge-
nharia foi enviado para a Cemig 
e, assim que for autorizado, será 
colocado em licitação. 

NOVO PAVILHÃO

A CeasaMinas Uberlândia 
terá um novo pavilhão. Ao 
todo são 2679 m², sendo 579 
para o pavilhão e 2100 para 
arruamento da área próxima a 
ele. A abertura das propostas 
será feita no dia 20 de maio e 
os editais estão disponíveis em 
www.ceasaminas.com.br.

No mesmo dia, será licita-
da a loja 2A do pavilhão GA. 
Ela destina-se ao comércio 
atacadista de gêneros alimen-
tícios, hortigranjeiros, cereais, 
industrializados, produtos de 
origem animal, higiene pessoal 
e limpeza.

sempre aqui no CCC”, comple-
tou a servidora pública, Lúcia 
Gomes, 42 anos.

“Esperamos melhorar a cada 
dia e estamos incentivando os 
associados a trazerem seus pro-
dutos para o CCC. E todos os 
que vieram comercializar aqui 
estão contentes. Me sinto hon-
rada de poder ajuda-los a tirar 
renda da própria terra. O CCC 
foi uma benção e abriu os portas 
para os agricultores familiares”, 
ressaltou a presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Agri-
cultura Familiar – Sintraf e da As-
sociação dos Pequenos Produtores 
do Assentamento Santa Clara, em 
Flores-GO, Olindina Gomes.

CEASAMINAS UBERLÂNDIA 
PASSA POR MELHORIAS

VANESKA FREIRE MARQUES

Depois de quatro meses 
de muito burburinho, o espa-
ço Festivais Gastronômicos da 
Ceagesp foi inaugurado no dia 
6 de maio, totalmente repagi-
nado e com ambientes amplos 
para melhor atender a clientela. 
“A casa está lotada, mas há lugar 
para todo mundo. Este ano es-
tamos com uma estrutura bem 
maior, com capacidade para 
450 pessoas”, destaca o empre-
sário Leandro Camini, respon-
sável pelo Festival.  

Depois de agosto a casa vol-
ta com mais uma tradição, o 
Festival de Pescados e Frutos do 
Mar, que vem sendo um suces-
so dentro da Ceagesp.  “Vamos 
para o terceiro ano do Festival 
do Pescado, uma delícia. Temos 
camarão pistola, paellas e comi-
da japonesa. No � nal do ano te-
remos a primeira edição de um 
festival de comidas de boteco, 
com comidas típicas e duração 
de 40 dias”, � naliza Leandro.

O Festival de Sopas tem as 
sopas tradicionais e algumas 
novidades, como  a sopa de-
tox, com batata doce e aroma 
de chocolate. “Há outras no-
vidades, mas pre� ro deixar o 
público curioso, assim virão 
experimentar”, brinca o chef do 
Festival, Ivair Felix.

Segundo as informações do 
site o� cial do evento, quase mil 
pessoas participaram do evento 
que ofereceu um cardápio di-
versi� cado como o Creme de 
Couve-Flor com Roquefort.

ESPAÇO FESTIVAIS 
GASTRONÔMICOS DA 
CEAGESP APRESENTA 
NOVIDADES

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto

CARIACICA É DESTAQUE 
NA COMERCIALIZAÇÃO

A Unidade Regional da Ceasa/
ES localizada em Colatina, ofertou 
1.803.755 quilos de produtos 
no mês de abril, gerando uma 
movimentação fi nanceira de R$ 
2.837.630,75. Entre os meses de 
janeiro a abril foram ofertados 
6.993.250 quilos na unidade.

CEASA-GO NA FESTA DA 
PECUÁRIA

O estande da Ceasa-GO na 
70º Exposição Agropecuária do 
Estado de Goiás reuniu diversas 
novidades como mostra de pés 
de tomate da espécie saladete 
e a abóbora gigante natural que 
mede 1 metro 20 centímetros de 
altura e pesa 42 quilos e meio. 

CEASA –RS: ABERTURA 
DA SAFRA DE CITROS

A diretoria da Ceasa recebeu a 
comitiva da XVI Abertura da Safra 
de Citros, com representantes 
da Prefeitura de Montenegro, 
Câmara Citricultura, Emater 
e demais entidades.O evento 
acontece no dia 27 de maio, em 
Montenegro.https://goo.gl/eXgTDt

Chef Ivair Félix comanda o 
Festival de Sopas no entreposto
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Chef Diogo Ferreira de Araújo
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Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.

Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com nossos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644
End. Edsed II sala 37(em cima da padaria Nativa)

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

fruta da época NOSSA TURMA CONVIDA PARA 
A QUEIMA DO ALHO
MANELÃO

CÁ ENTRE NÓS

Bolo de tangerina

Receita 
Bolo

3 ovos inteiros
Suco de 3 tangerinas poncã 
(peneirado, sem semente)
1 xícara de óleo de milho
2 xícaras de açúcar (peneirado)
3 xícaras de farinha de trigo 
(peneirada)
1 colher de sopa de fermento 
químico

Calda

Suco de 1 tangerina poncã 
(peneirado, sem semente)
3 colheres de sopa de açúcar 
(peneirado)

Modo de preparo

• Coloque no bowl da batedeira 
o açúcar, fermento e a farinha, 
adicione os ovos e bata em baixa 
velocidade até �car homogêneo.

• Acrescente o óleo, e após 
misturar bem, adicione o suco e 
bata até misturar bem.

• Coloque a massa em uma 
forma redonda untada com óleo 
e farinha no forno pré-aquecido 
a 180 graus por cerca de 40 
minutos. Teste com um palito o 
ponto.

• Espere esfriar para desenformar.

• Enquanto espera esfriar, prepare 
a calda misturando o açúcar com 
o suco.

• Leve ao fogo sem deixar ferver, 
por 10 minutos.

• Derrame com cuidado por cima 
do bolo desenformado e sirva.

Este mês o chef Diogo 
Ferreira preparou uma receita 
simples, mas com sabor mar-
cante: bolo de tangerina. Esta 
fruta possui índices de açuca-
res e acidez balanceados, o que 
permite seu uso em diversos 

pratos. Por ser um ingrediente 
rico em vitaminas e sais mine-
rais, a tangerina é responsável 
pelo fortalecimento do sistema 
imunológico. Con�ra o passo a 
passo da receita que combina 
muito bem com o chá da tarde.

O mercado está super co-
lorido com o alaranjado das 
frutas de casca mole: tange-
rina cravo, ponkan, mexerica 
rio, verona, laranja baia de 
umbigo e navelina espanhola. 
Show de bola! 

No dia 18 de maio, a Nos-
sa Turma se engajou na luta 
contra o abuso e exploração 
sexual de crianças e jovens em 
apoio à Fundação Abrinq – 
Save the Children e postamos 
no site da instituição a foto 
da �or amarela, que é o sím-
bolo da campanha. 

Está chegando a hora de a 
onça beber água. No dia 24 de 
maio, acontece a 8ª Edição da 
Queima do Alho na Ceagesp 
em prol da Nossa Turma. É 
a primeira etapa do Circuito 
2015. As comitivas estão com 
o panelão brilhando, a traia 
preparada e o berrante a�na-
do, pois o arranjo da barraca 
também conta ponto. 

Apesar da valorização do 
alho e da cebola, as empresas 
parceiras que comercializam o 
produto vão nos fornecer gra-
ciosamente o tempero para a 

comida da festa. A cebola e o 
alho nasceram no continente 
asiático e vieram migrando 
até chegar ao Brasil com um 
sabor inigualável. 

A programação da festa 
está um primor, pois já paga-
mos até o Ecad. Vamos con-
tar com a presença do cantor 
de Rock Country, Luigi, o 
sertanejo universitário é por 
conta de Taís e Eduardo e os 
interpretes da música “Mala 
Amarela”, que �cou várias se-
manas entre as mais tocadas, 
Otávio Augusto e Gabriel, 
que já gravaram várias músi-
cas do Zé Ulisses, vendedor 
de laranjas da Mark Bem Ci-
trus. E para encerrar, a Banda 
Red Fox.

A comida dispensa co-
mentários: arroz carreteiro, 
feijão tropeiro, paçoca de car-
ne seca socada no pilão e o �lé 
preparado na bacia do arado. 
Toda a Nossa Turma espera 
por vocês. Agradecemos à di-
reção da Ceagesp, que nos li-
berou o espaço, à �scalização, 
segurança, limpeza e toda a 
família do mercado em geral. 
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APROVEITE A 
SAFRA DA FRUTA 
QUE FORTALECE 
O SISTEMA 
IMUNOLÓGICO
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